SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Değerli Öğrencilerimiz,
1. Sınavlarda SDÜ Öğrenci Kimlik Belgesi yanınızda bulundurulmalıdır. Öğrenci kimlik
belgesinde bulunan fotoğraf, öğrenci numarası gibi öğrenciye ait bilgilerin
okunmayacak şekilde olması durumunda veya öğrenci kimliği olmadığında,
öğrencilerin sınav öncesinde öğrenci belgesi temin etmeleri gerekmektedir. Sınav
bitimine kadar bu belgeler sıralarınızın üzerinde, görevlilerin görebileceği şekilde
olmalıdır.
2. Açık cep telefonu, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu
dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve
ayrıca müsvedde kağıda, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb.
araçlarla da SINAVA GİRMEK YASAKTIR. Cep telefonları sınav sırasında kapalı
olarak askıda ceketlere, çanta içerisine veya kürsüye KAPALI olarak bırakılmalıdır.
3. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir yolla sınav salonu dışına
çıkarmanız KESİNLİKLE YASAKTIR.
4. İlk 20 dakika dolmadan öğrencilerin her ne sebeple olursa olsun sınav salonlarından
çıkmaları YASAKTIR. Salondan ayrılan öğrenci sınav süresince salona giremez.
5. Sınav süresince öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri
KESİNLİKLE YASAKTIR.
6. Sınav süresince aldığınız bütün kağıtları, başkaları tarafından görülmeyecek şekilde
tutmanız gerekmektedir.
7. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları ve bu kurallara uymayanları
uyarmak zorunda değildir, SORUMLULUK SİZE AİTTİR.
8. Öğrencilerin oturduğu sıra sorumluluğu kendilerine aittir. Sıra, duvar, pencere kenarı
vb. yerlerde yazılı veya açık bulunan her türlü yazı, işaretleme ve dersle ilgili
dokümanlardan öğrenci sorumludur. Oturduğunuz yerle ilgili size ait olmayan bilgi ve
doküman gördüğünüz/şüphelendiğiniz takdirde bu durumu görevlilere bildirmeniz
gerekmektedir.
9. Öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde
görevliler, oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Sınav sırasında kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara
uymayanların SINAVLARI GEÇERSİZ sayılacak, ayrıca YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE GÖRE “Yükseköğretim
Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma”/ “Yükseköğretim Kurumundan
çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçları kapsamında YASAL İŞLEM
YAPILACAKTIR.
Sınavlarınızda Başarılar Dileriz.
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

